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P r o t o k ó ł Nr   3/2015 r. 

z posiedzenia Komisji Spraw Bytowych i Bezpieczeństwa 

w dniu 24 marca 2015 r. 

Przewodnicząca Komisji. B. Rudalska otworzyła posiedzenie komisji i przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia: 

1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawach: 

1/ zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

2/ udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 387                     

    o pow. 0,16 ha obręb Boboszów. 

2. Sprawa przydziału lokali mieszkalnych: 

- ul. Wojska Polskiego 3/9, 

- Lesica 5. 

3.    Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Międzylesie za 2014 r.  

4. Sprawy różne.  

 

Podczas komisji obecni byli wszyscy członkowie komisji w składzie 5 osobowym. 

Ad. 1 

1/Skarbnik MiG A. Ziental przedstawiła projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

Zmian w budżecie dokonano z tytułu: zwiększenia dochodów o kwotę 121 056 zł, w tym, 58 056 zł                                 

z tyt. refundacji części wydatków poniesionych w 2014 r; na realizację projektu pn. „Remont łącznika 

ciągu pieszego pomiędzy ul. Pionierów, a Kolejową w Międzylesiu”, oraz 63 000 zł planowanej 

dotacji z budżetu Woj. Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi do gruntów 

rolnych nr 106 w Boboszowie”. Zwiększenia o kwotę 2 000 0000 zł z tyt. planowanej sprzedaży 

gruntów. Zwiększenie ma charakter nadwyżki budżetowej, przeznaczonej na rozchody budżetu – 

przelewy na rachunki lokat, której celem jest urealnienie planu wydatków do planu sprzedaży.  

Burmistrz MiG T. Korczak wyjaśnił, charakter tworzonej nadwyżki, która ma na celu urealnienia 

planu. 

 Kolejna zmiana dot. przeniesienia z rozdziału 75618 do rozdziału 90002 kwoty w wysokości 

1 044 890 zł z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z dostosowaniem 

prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Następnie zwiększenie o kwotę 3 912 zł z tyt. planowanej 

dotacji z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wymiany młodzieży z Lohne.  

Burmistrz T. Korczak w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży tym razem nasi uczniowie 

odwiedzą niemieckie Lohne. Pozyskane dofinansowanie z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży 

nie wystarcza jednak na całkowite pokrycie kosztów uczestników wyjazdu, dlatego też część z nich 

pokrywają sami uczestnicy wymiany.  

 Zwiększenie o kwotę 11 100,60 zł z tyt. refundacji części wydatków poniesionych w 2014 

roku na realizację projektu pn. „Utworzenie Fitness Parku w Międzylesiu dz. nr 214/23”. Po stronie 

wydatków zmian dokonano w związku ze zwiększeniem o kwotę 93 219 zł, w tym 30 219,60 zł 

bieżące remonty dróg gminnych oraz 63 000 zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie”. Zwiększenie o kwotę 13 100 zł na 

wydatki związane z wymianą młodzieży z Lohne. Zwiększenie o kwotę 2 000 zł na dotację celową na 

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie dożywiania, zwiększenia o kwotę 
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20 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                            

w Międzylesiu na zakup pompy głębinowej oraz modernizację studni głębinowej w Domaszkowie.  

Burmistrz MiG T. Korczak dotacja celowa na zakup pompy głębinowej w Domaszkowie                         

jest wynikiem awarii jaka miała miejsce w Domaszkowie. Z opłat za wodę nie ma możliwości                                 

sfinansowania zakupu pompy, ponieważ opłaty są zbyt niskie. Zakład nie osiąga zysku na wodzie 

wszystkie bieżące działania w tym zakresie finansowane są z dotacji budżetowych, albo ze środków 

zewnętrznych, dlatego też taki jest stan utrzymania obiektów wodociągowych.   

 Kolejne zmiany dot. zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 749 zł, w tym: 2 460 zł                          

na zadanie pn. „Remont dachów na budynku Długopolu Grn, 2460 zł na zadanie pn. „Remont dachów 

na Domkach Tkaczy ul. Sobieskiego 2 i 4 – Międzylesie, oraz 2 829 zł na zadanie pn. „Dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa wymiany dachu na budynku w Roztokach 16”.  

Radni nie wnieśli uwag i w drodze głosowania  jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.  

2/Kier. ITiG W. Szyrszeń przedstawiła projekt uchwały w spr. udzielenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 387 o pow. 0,16 ha obręb Boboszów. Jest to działka wolna 

od obciążeń, zabudowana budynkiem gospodarczym, który jest w złym stanie technicznym chylącym 

się ku upadkowi. W planie zagospodarowania przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Istnieje 

dojazd do działki z drogi głównej, jednak jest on utrudniony. W związku z powyższym wszystkie 

przesłanki wskazują na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. Uchwała pozwoli 

przeprowadzić przetarg nieograniczony.  

Radni  nie wnieśli uwag i w drodze głosowania jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.  

3/Insp. OPS A. Łąk przedstawiła projekt w spr. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania i zwrotu celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. W związku z tym                           

iż poprzednia uchwała została uchylona Rozstrzygnięciem Nadzorczym, sporządzono nowy projekt 

uchwały, który w stosunku do poprzedniej wersji z dnia 10 lutego br; różni się tym, że dodano zapisu 

dot. zwrotu kwoty należności, które podlegać będą wpłatom na konto OPS w Międzylesiu. Poprzednia 

wersja uchwały wg. zaleceń została okrojona do minimum, mimo to ze strony Nadzoru zarzucono                                   

iż brakuje zapisu dot. zwrotu, który był zawarty w pierwotnie podjętej uchwale.  

Radni nie wnieśli uwag i w drodze głosowania nagłośnienie przyjęli projekt uchwały. 

Ad. 2 

Sprawa przydziału lokali mieszkalnych: 

Insp. ITiG A. Rarus przedstawiła informację nt. wolnych lokali przy ul. Wojska Polskiego 3/9, oraz 

w Lesica 5. Wracając do spr. z posiedzenia z dnia 5 lutego br; poinformowała, że lokal przy ul. 

Wojska Polskiego 3/9 jest to lokal składający się z jednego pomieszczenia o ogólnej pow. 15,75, jest 

to pomieszczenie po Państwu Konopackich, którym przydzielono lokal przy ul. Lipowej 3/4                             

w Międzylesiu. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w/w lokal zaproponowano w pierwszej 

kolejności Pani J. Węglarz, która odmówiła jego przyjęcia. W następnej kolejności zaproponowano 

Panu K. Potykanowicz, który początkowo zdecydował się na jego przyjęcie, ostatecznie jednak 

zrezygnował z uwagi na to iż jako osobie młodej lokal nie daje możliwości rozwoju z uwagi na zbyt 

małą powierzchnię użytkową. Z wnioskami o jego przydział zwrócili się Pani J. Serafinowicz - osoba 

bezrobotna, mieszka u przyjaciela co rok zatrudniona w ramach prac społecznie użytecznych. Ponadto 

żywotnie zainteresowany jest Pan R. Zawada, który jest osobą bezdomną pomieszkującą u rodziny. 

Komisja po dokonaniu analizy listy osób na liście oraz faktycznej sytuacji osób zdecydowała                         

o przydziale lokalu Panu Robertowi Zawadzie.   
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Insp. ITiG A. Rarus przedstawiła informację nt. wolnego lokalu nr 5 w Lesicy. Lokal mieści się                 

w budynku, gdzie umiejscowiona jest świetlica wiejska.  Powierzchnia lokalu tj. 60,73 m2, cały 

metraż składa się z  3 pokoi, kuchni i łazienki. Lokal na chwile obecną jest zadłużony, i od wielu lat 

nie zamieszkały, gdyż z jego dotychczasowym najemcą nie ma żadnego kontaktu. Wszczęte zostało 

postepowanie celem wyegzekwowania należnej kwoty z tyt. zadłużenia. Wydano też nakaz eksmisji, 

jednak z uwagi na to iż nie ma informacji gdzie obecnie przebywa dotychczasowy najemca nie ma 

gdzie go dostarczyć. Lokal obecnie został przejęty przez ZGKiM. 

Burmistrz MiG  poinformował, że w takiej sytuacji należałoby  powiadomić kuratora żeby dokonać 

„kwazi” powiadomienia.   

Kier. RSO I. Kuś poinformowała, że w takich sprawach można wystąpić o wymeldowanie 

administracyjne. Należy wystąpić do kuratora i sądu, gdzie toczy się postępowanie w tej sprawie.  

Insp. ITiG A. Rarus poinformowała, że o przydział lokalu wystąpili Państwo Mielczarkowscy, 

którzy są wpisani na listę osób oczekujących od 2014 r; Następnie przedstawiła ich sytuację 

materialno-bytową.  

Burmistrz MiG poinformował, że Państwo Mielczarkowscy byli na rozmowie. Nie są stałymi 

mieszkańcami naszej gminy, i pochodzą spod Radomia. Obecnie wynajmują lokal w Międzylesiu, 

jednak wcześniej jakiś czas mieszkali w Lesicy. Z uwagi też na to zaproponował, aby w pierwszej 

kolejności wziąć pod uwagę osoby z listy, które są stałymi mieszkańcami gminy.  

Komisja po dokonaniu analizy sytuacji materialno-bytowej osób na liście oczekujących jednogłośnie 

zdecydowała o przydziale lokalu w pierwszej kolejności Panu K. Gajdulewicz, w przypadku odmowy 

Panu D. Krawiec.  

Ad. 3 

Kier. Ref. Org. M. Gliński przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie za 2014 r.  

Ogólnie w 2014 r odnotowano o 30 zdarzeń więcej w porównaniu do roku ubiegłego, w wybranych 

kategoriach przestępstw: 

- kradzież cudzej rzeczy – z 25 na 40 wzrost o 160% 

- kradzież z włamaniem – z 18 na 33 wzrost o 183,3% 

- rozbój, wymuszenie – z 2 do 2 wzrost 100% 

- bójka, pobicie – z 0 do 1 – wzrost 100% 

- uszkodzenie ciała – z 7 do 7 wzrost o 100% 

- przestępstwa narkotykowe spadek z 4 na 3 – mniej o 75% 

- uszkodzenie mienia z 8 do 8 – wzrost 100%. Ogółem wykrywalność na terenie działania KP w 

Bystrzycy Kłodzkiej w 2014 r; wyniosła 74,04% natomiast w wybranych kategoriach przestępstw 

53,76% (wyższa o 17,86% w stosunku do roku 2013.  W 2014 funkcjonariusze Komisariatu Policji                      

w Bystrzycy i w Międzylesiu przeprowadzili ogółem 374 postępowań wyjaśniających w sprawach o 

wykroczenia (w 2013 – 370), z czego skierowano 119 wniosków o ukaranie do organów orzekających 

(w 2013 – 115). W 255 przypadkach odstąpiono od skierowania wniosku (w 2013 – 255), w tym w 

164 przyczyna było nie wykrycie sprawcy wykroczenia (w 2013 – 116). W stosunku do roku 2013 w 

2014 zmalała liczba nałożonych mandatów o 429. Zmalała tez liczba zastosowanych środków 

oddziaływania wychowawczego o 10. W 2014 r; odnotowano 26 czynów karalnych – tyle samo co w 

2013 r. Nadal do najczęściej popełnianych należą: kradzież rzeczy cudzej – 7, kradzież z włamaniem – 

6, bójki i pobicia – 3, uszkodzenia ciała – 2. W zakresie ochrony i pomocy ofiarom przemocy 
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domowej w roku 2014 odnotowano ogółem 30 interwencji domowych – zakończonych założeniem 

„Niebieskiej karty” (w 2013 – 20). W porównaniu do roku 2013 nastąpił spadek liczby wypadków 

drogowych o 9. Spadła również liczba osób rannych o 32. W 30 wypadkach drogowych zginęły 3 

osoby (o jedną mniej niż w roku poprzednim). Przeprowadzono szereg przedsięwzięć z zakresu 

prewencji kryminalnej. Przeprowadzano działania profilaktyczno – wychowawcze. Przeprowadzono 

szereg akcji: „bezpieczne ferie”, „Pierwszy dzień wiosny”, ”Bezpieczne wakacje”, „Stop Wagarom – 

Wybieram Szkołę”, realizowany jest rządowy program „Razem bezpieczniej”, „Bezpieczny Senior 

Powiatu Kłodzkiego”. 

 

Radny A. Polański zwrócił się z zapytaniem ile było interwencji w rodzinach.  

 

Kier. Ref. OR. M. Gliński poinformował, że razem z Bystrzycą Kł., było 20 niebieskich kart.  

 

Radny A. Polański stwierdził iż statystyka zachwiana jest podniesieniem progu znaczenia 

przestępstwa. Ponadto nie zawsze ludzie zgłaszają różnego rodzaju zajścia. Po czym wystąpił                           

z propozycją, aby podłączyć monitoring miejski na komendzie w Bystrzycy Kł.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół  

                 Przewodnicząca Komisji  

         Spraw Bytowych i Bezpieczeństwa                   

            Barbara Rudalska  
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